






CHƯƠNG TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 
Thời gian từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2022 

 

Thời gian Nội dung 
Người thực 

hiện 

07h30 - 08h00 

-  Đón tiếp khách mời, cổ đông Ban tổ chức ĐH 

-  Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có 

mặt, phát tài liệu 
Ban KTTCCĐ 

08h00 - 08h40 

Khai mạc Đại hội  

- Chào cờ, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu Ban tổ chức ĐH 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại 

hội 
BKTTCCĐ 

- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Ban tổ chức ĐH 

- Thông qua Chương trình làm việc Ban tổ chức ĐH 

- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, 

Ban kiểm phiếu 
Ban tổ chức ĐH 

08h40 - 09h40 

Nội dung Đại hội  

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên 

HĐQT và ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đoàn Chủ tịch 

2. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 

nhiệm kỳ 2021-2026. 
Ban kiểm phiếu 

3. Thực hiện bầu cử và thu phiếu Đoàn Chủ tịch 

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Tổ chức và 

hoạt động”, “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”, “Quy 

chế hoạt động của HĐQT”… 

Đoàn Chủ tịch 

5. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi chi tiết 

ngành nghề kinh doanh. 
Đoàn Chủ tịch 

09h40 - 10h00 
Giải lao, Công bố kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT Ban kiểm phiếu 

- Thành viên HĐQT ra mắt, tặng hoa  

10h00 - 10h20 Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Ban thư ký 

10h20 - 10h30 Tuyên bố bế mạc Đại hội (chào cờ) Ban tổ chức ĐH 

                                                                     

                                                                                  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 































CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG CÔNG TY 36-CTCP NHIỆM KỲ NĂM 2021 - 2026 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2022 Tổng công ty 36-CTCP. 

 Căn cứ: 

 - Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

 - Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty 36-CTCP; 

 - Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất 

thường năm 2022 của Tổng công ty 36-CTCP. 

Tên tổ chức/cá nhân:  .............  ....................... ........................................ .......................................... 

CMND/ĐKKD số:  ................  ....... Ngày cấp: ..........................nơi cấp............................................ 

Địa chỉ thường trú:............................................................................................................................ 

Hiện đang sở hữu/đại diện: ....................... ...........cổ phần chiếm .......... (Bằng chữ: ..................) 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty 36-CTCP. 

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty 36-CTCP cho tôi được đề 

cử: Ông (Bà):  .................................................................................................................................. 

CMND/CCCD số: ................................ngày cấp:.......................Nơi cấp:....................................... 

Địa chỉ thường trú:........................................................................................................................... 

Trình độ học vấn: ...................  ....................... Chuyên ngành:......................................................... 

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ:..........................................................................) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là:................................. ..... (đồng) 

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2021 - 2026 

được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/10/2022. 

Trân trọng cảm ơn! 

 ............., ngày ...... tháng ..... năm 2022 

 CỔ ĐÔNG 

  (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)  

 

 

 

 

............................................................................. 

Ghi chú:  

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định. 

- Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Đơn đề cử đến địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 

21/10/2022:  

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY 36-CTCP 

- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

- Số điện thoại: 024 66636625     Email: tongcongty36ctcp@gmail.com    
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

TỔNG CÔNG TY 36-CTCP NHIỆM KỲ NĂM 2021 - 2026 

 
Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 

năm 2022 Tổng công ty 36-CTCP. 

 
Hôm nay, ngày..........................., tại ........................................., chúng tôi (có danh sách 

kèm theo) là những cổ đông của Tổng công ty 36-CTCP cùng nhau nắm giữ ................... cổ phần, 

chiếm ......... % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty 36-CTCP cùng nhất trí đề cử: 

Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD số:  ................ .......Ngày cấp: ...................... ......... Nơi cấp:.............................. 

Địa chỉ thường trú:................. ....................... ....................... ....................... .............................. 

Trình độ học vấn:................... ....................... Chuyên ngành:....................... .............................. 

Hiện đang sở hữu: ............................... cổ phần 

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ năm 2021 - 

2026 được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/10/2022. 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 

Ông (Bà): .............................. ....................... ....................... ....................... .............................. 

CMND/CCCD số:  ................ .......Ngày cấp: ...................... ......... Nơi cấp:.............................. 

Địa chỉ thường trú:................. ....................... ....................... ....................... .............................. 

Hiện đang sở hữu: ........................................... cổ phần chiếm .............. (Bằng chữ: 

...........................................................................) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết làm đại 

diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào 

Hội đồng quản trị của Tổng công ty 36-CTCP. 

................., ngày ...... tháng ...... năm 2022 

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

 

 

....................................................... 

Ghi chú: 

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định. 

- Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Đơn đề cử đến địa chỉ dưới đây trước 16h00 ngày 

21/10/2022 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY 36-CTCP 

- Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội 

- Số điện thoại: 024 66636625 Email: tongcongty36ctcp@gmail.com 

mailto:tongcongty36ctcp@gmail.com
mailto:p@gmail.com
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DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 

Đề cử Ông/Bà:. ........................................... tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 

(kèm theo Đơn đề cử ngày .... / ... /2022) 
 
 

 
TT 

 
Họ và tên Cổ đông 

Số CMND/ 

CCCD/ĐKKD 

 
Địa chỉ 

Số cổ 

phần 

sở hữu 

 
Ký tên 

1      

2      

3      

4      

…      

…      

…      

…      

…      

   Tổng cộng   

 

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 
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